
F
PISMO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

p.w. MI£OSIERDZIA BO¯EGO
w Ostrowie Wielkopolskim 

 ul. Limanowskiego 40  (62) 735 60 90

e-mail: andrzejszudra@wp.pl

www.parafiamilosierdziabozego.pl

Rok: 21  Nr  11 (854)  17 .03. 2019  -  23. 03. 2019 r.  
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Ewangeliczne zamyœlenie
                      II  Niedziela Wielkiego Postu           

 Ewangelia: £k,  9,28b - 36    

Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê modli³, 
wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e. A oto dwóch mê¿ów 
rozmawia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê oni w chwale i mówili o Jego 
odejœciu, którego mia³ dope³niæ w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obydwu mê¿ów, stoj¹cych przy Nim. Gdy 
oni siê z Nim rozstawali, Piotr rzek³ do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³, pojawi³ siê ob³ok i os³oni³ ich; zlêkli siê, 
gdy weszli w ob³ok. A z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
s³uchajcie!» W chwili gdy odezwa³ siê ten g³os, okaza³o siê, ¿e Jezus jest sam. A oni 
zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.     
Oto s³owo Pañskie.

Do œw. Jana Vianneya, spowiednika z Ars, przyjecha³ pewnego dnia oficer z Pary¿a. 
Przyst¹pi³ do konfesjona³u, ale zamiast zacz¹æ spowiedŸ, uderzy³ w strunê ironii i 
szyderstwa ze wszystkiego, co œwiête, i oœwiadczy³ wprost, ¿e jest ateist¹. A œw. Jan odezwa³ 
siê na to spokojnie: „Zaczynaj, bracie, spowiedŸ”. „Ale ja nie jestem wierz¹cy” – 
odpowiedzia³ na to oficer. „To w³aœnie zaczynaj siê spowiadaæ” – powiedzia³ œwiêty. I 
tamten  zacz¹³. Gdy skoñczy³ i odchodzi³ od konfesjona³u, to po jego twarzy sp³ywa³y ³zy. 
Dost¹pi³ ³aski przemienienia wewnêtrznego. Bo spowiedŸ ma naprawdê moc cudownego 
przemienienia cz³owieka. Konfesjona³, to œwiêta góra Tabor, na której Jezus Chrystus 
przez pos³ugê kap³ana przemienia duszê. W konfesjonale rozjaœnia siê jej oblicze. W 
konfesjonale dokonuje siê to, o czym œpiewa³ król Dawid: „Pokrop mnie hizopem, a stanê 
siê czysty, obmyj mnie, a nad œnieg wybielejê” (Ps 51,9). Trzeba tylko na tê górê wst¹piæ. 
Aposto³owie chêtnie jeszcze nie jeden raz poszliby ogl¹daæ przemienienie Jezusa, ale 
Ewangelia nie podaje, czy ich tam Mistrz wiêcej razy poprowadzi³. A nas prowadzi, wo³a 
nas przez usta Koœcio³a. Musimy s³uchaæ tego wo³ania i iœæ za nim, a warto iœæ, warto 
przystêpowaæ do „góry” konfesjona³u, bo tam dokonuje siê nasze przemienienie, nasze 
zbawienie.
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Droga Krzy¿owa - tradycja Koœcio³a  
"Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali 
niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wraca³ z pola, i w³o¿yli na niego krzy¿, 
aby go niós³ za Jezusem. A sz³o za Nim 
mnóstwo ludu, tak¿e kobiet, które 
zawodzi³y i p³aka³y nad Nim. Lecz 
Jezus zwróci³ siê do nich i rzek³: 
«Córki jerozolimskie, nie p³aczcie 
nade Mn¹; p³aczcie raczej nad sob¹ i 
nad waszymi dzieæmi!" - czytamy w 
Ewangelii wg œw. £ukasza.  W okresie 
Wielkiego Postu, w ka¿dy pi¹tek, w 
naszej parafii organizowana jest 
pami¹tka ostatniego etapu Mêki 
Zbawiciela.
Droga krzy¿owa sk³ada siê z 14 stacji, 
które odtwarzaj¹ wydarzenia ostatnich 
godzin ¿ycia Chrystusa. Tradycja tego 
nabo¿eñstwa siêga œredniowiecza, kiedy 
to Franciszkanie,  oprowadzaj¹c 
p¹tników, zatrzymywali siê przy 
poszczególnych miejsach, by ukazaæ 
historiê œmierci Chrystusa. Liczbê 14 
stacji ustalono kilkaset lat póŸniej, w 
XVII wieku. Stacje s¹ zazwyczaj 
rozmieszczone na bocznych œcianach 
koœcio³a – tak równie¿ jest w naszej 
parafii – i s¹ podstaw¹ do pasyjnych 
rozwa¿añ. W trakcie drogi krzy¿owej 
zebrani wierni adoruj¹ Mêkê Chrystusa 
w trakcie ostatniego, wycieñczaj¹cego 
m a r s z u  n a  G o l g o t ê .  P o d c z a s  
n a b o ¿ e ñ s t w a  o d c z y t y w a n e  s ¹  
rozwa¿ania do ka¿dej stacji, a wierni 
modl¹ siê, kontempluj¹c poszczególne 
etapy cierpienia Zbawiciela. Cierpienie 
to droga do zbawienia, pisa³ o tym œw. 
Charbel Makhlouf: - œwiêty, do którego 
modlimy siê w naszej parafii w ka¿dy 
ostatni czwartek miesi¹ca. 

Pustelnik z Libanu w dziele "Orêdzia z 
Nieba", pisa³: "Ka¿dy zamek ma klucz, 
ka¿de drzwi posiadaj¹ zamkniêcie, które 
wymaga klucza, ¿eby je otworzyæ. Œmieræ 
zatrzasnê³a Bramy Nieba, a grzech 
zamkn¹³ je na klucz.Krzy¿ jest kluczem, 
który otwiera ka¿d¹ blokadê grzechu i 
œmierci, i szeroko otwiera Bramy Nieba. 
Nie ma innego klucz do Nieba poza 
Krzy¿em. Nie da siê sprawdziæ, czy klucz 
jest w³aœciwy, nie wk³adaj¹c do go zamka. 
Klucz jest tylko jeden: to Krzy¿ Chrystusa. 
Nie trudŸcie siê, szukaj¹c go poza 
Krzy¿em, nie próbujcie zrobiæ go sami. 
Wielu ludzi marnuje swoje ¿ycie, 
projektuj¹c w³asne klucze, wycinaj¹c i 
szlifuj¹c je wed³ug w³asnego pomys³u, w 
przekonaniu, ¿e dziêki temu otworz¹ 
kiedyœ Bramê Raju.”
W naszej parafii, w okresie Wielkiego 
Postu, droga krzy¿owa jest odprawiana w 
ka¿dy pi¹tek. O godz. 15:00 jest Koronka 
do Mi³osierdzia Bo¿ego, nastêpnie Msza 
Œwiêta, po której nastêpuje nabo¿eñstwo 
drogi krzy¿owej z rozwa¿aniami dla 
dzieci. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

„

Dziœ wieczorem umiera³ pewien cz³owiek m³ody jeszcze, ale strasznie siê mêczy³. 
Zaczê³am za niego tê koroneczkê, której mnie nauczy³ Pan. Zmówi³am ca³¹, 
jednak konanie siê przed³u¿a, chcia³am zacz¹æ litaniê do Wszystkich Œwiêtych, 
ale nagle us³ysza³am te s³owa: odmawiaj tê koronkê. Zrozumia³am, ¿e dusza ta 
potrzebuje wielkiej pomocy modlitwy i wielkiego mi³osierdzia.   

(Dz 1035)

Wszystko dla Jezusa przez Bolej¹ce 
Serce Maryi” Przysz³yœmy po to do 
Zakonu, aby Bogu siê oddaæ w ofierze
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Myœl przewodnia  Drogi Krzy¿owej 
ukazana jest na pocz¹tku w modlitwie 
wstêpnej, a potem tak¿e przy stacji XIV. 
Jest ni¹ s³owo Jezusa wypowiedziane w 
N i e d z i e l ê  P a l m o w ¹ ,  k t ó r y m  -  
bezpoœrednio po swoim wejœciu do 
Jerozolimy - odpowiada na pytanie 
pewnych Greków, którzy chcieli Go 
widzieæ: "Jeœli ziarno pszenicy wpad³szy 
w ziemiê nie obumrze, zostaje tylko 
samo; ale je¿eli obumrze, przynosi plon 
obfity" (J 12, 24). W ten sposób Pan 
t³umaczy ca³¹ swoj¹ ziemsk¹ wêdrówkê 
jako los ziarna pszenicy, które tylko 
poprzez œmieræ osi¹ga to, ¿e wydaje 
owoc. T³umaczy On swoje ¿ycie 
ziemskie, swoj¹ œmieræ i swoje 
zmartwychwstanie 
ukierunkowuj¹c je ku najœwiêtszej 
Eucharystii, w której streszcza siê ca³e 
jego misterium. I tak jak On prze¿ywa³ 
swoj¹ œmieræ jako ofiarê z samego siebie, 
jako akt mi³oœci, jego cia³o zosta³o 
przekszta³cone w nowe ¿ycie w 
zmartwychwstaniu. Poprzez to On, 
S³owo Wcielone, sta³ siê teraz naszym 
pokarmem,  k tóry  prowadzi  do  
prawdziwego ¿ycia, do ¿ycia wiecznego. 
S³owo Przedwieczne - stwórcza si³a 
¿ycia - zst¹pi³o z nieba, sta³o siê w ten 
sposób prawdziw¹ mann¹, chlebem, 
który siê przekazuje cz³owiekowi w 
wierze i w sakramencie. Tym sposobem 
Droga Krzy¿owa staje siê drog¹ wiod¹c¹ 
do wnêtrza misterium eucharystycznego: 
pobo¿noœæ ludowa i  pobo¿noœæ 
sakramentalna ³¹cz¹ siê i stapiaj¹. 

Modlitwê Drogi Krzy¿owej mo¿na 
zrozumieæ jako drogê, która prowadzi do 
g³êbokiej, duchowej jednoœci z Jezusem; 
j e d n o œ c i ,  b e z  k t ó r e j  k o m u n i a  
sakramentalna pozostawa³aby pusta. 
Droga Krzy¿owa jawi siê jako droga 
"mistagogiczna". Droga Krzy¿owa 
powinna byæ szko³¹ wiary, tej wiary, która 
ze swej natury "dzia³a poprzez mi³oœæ" 
(Gal 5, 6). To oczywiœcie nie oznacza, ¿e 
trzeba wykluczyæ uczucie. Dla Ojców 
Koœcio³a pierwsz¹ przywar¹ pogan jest 
w³aœnie ich brak serca, dlatego Ojcowie 
podejmuj¹ wizjê Ezechiela, który 
przekazuje Izraelowi obietnicê Boga 
dotycz¹c¹ usuniêcia mu serca kamiennego 
i dania serca z cia³a (Ez 11, 19). Droga 
Krzy¿owa ukazuje Boga, który sam dzieli 
cierpienia ludzi, którego mi³oœæ nie zostaje 
nieczu³a i daleka, ale schodzi poœród nas, a¿ 
do œmierci na krzy¿u (Flp 2, 8). Bóg, który 
dzieli nasze cierpienia, Bóg, który sta³ siê 
cz³owiekiem, aby nieœæ nasz krzy¿, chce 
przekszta³ciæ nasze kamienne serce i 
wzywa nas do dzielenia cierpieñ innych 
ludzi. Na tej drodze On nas poprzedza, to 
jest droga, której chce nas nauczyæ 
modlitwa Drogi Krzy¿owej. To te¿ 
ponownie nas prowadzi do ziarna pszenicy, 
do najœwiêtszej Eucharystii, w której stale 
siê uobecnia poœród nas owoc œmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. 

Mateusz Bednarek 



  7.30 + Wanda (19 rocz. œm.) i Kazimierz Szczepañscy, 
          + Wiktoria i Józef  Owoc 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 Z okazji 5 rocznicy urodzin Maksia z podz. 
          za otrzymane ³aski i z proœb¹ o zdrowie, opiekê 
          Matki Bo¿ej i œw. Józefa dla Niego i ca³ej Rodziny 
15.30 + Paulina Kowalczyk, Józef Maciejewski 
18.30 + Józefa, Marian Mielcarek 

  7.30 + Helena Bartosik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z okazji roczku Alicji z podziêkowaniem za dar 
          ¿ycia z proœb¹ o Bo¿e b³og. i  potrzebne ³aski dla 
          Niej, Jej Rodziców i Rodzeñstwa 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN  
18.30 + Zygmunt Walczak (23 rocz. œm.) Zofia, Bronis³aw 
          Walczak, Marianna,  Stanis³aw i Ryszard Ka³u¿ny, 
          Stefania Krawczyk, Ryszard Szczeœniak 
18.30 + Czes³awa Kowalczyk, Józef Wa³doch   

                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   19. 03. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  18. 03. 2019 r.             

Czwartek  21.03. 2019 r.     

NIEDZIELA    24. 03. 2019 r.         

PI¥TEK  22. 03. 2019 r.         

ŒRODA  20. 03. 2019 r.

SOBOTA   23. 03. 2019 r.
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  7.30 + Ewa Bia³kowska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Maria Olczak 
18.30 + Aniela   Frach 
18.30 + Joanna B¹czkiewicz 

 7.30 + Miros³aw Matuszczak (3 rocz. œm.) 
            i  zmarli z rodziny Matuszczak i 
            Karasiów 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Kazimierz KaŸmierczak
18.30 + Roch Ludwik Jakubowski 
18.30 + Jacek  Latajka (I rocz. œm.)

 7.30 + Józef Binek (21 rocz. œm.). Kazimiera (k) 
         Binek, Kazimierz i Halina Binek 
         i zmar³ych z Rodziny G¹siorów 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³awa, Piotr i Maria Kamzol 
15.30 + Jerzy Dymarczyk 
18.30 + Urszula S³upianek 
18.30 + Jan Troszczyñski (21 rocz. œm.)

  7.30 + Jerzy, Zofia, Leon Karliñscy zmarli z Rodziny 
          Karliñskich, Makowieckich, Lisów, 
          Piotrowskich, + Dariusz Dominiak, Anna 
          Berka, Jadwiga Dembska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Hubert Mielcarek (7 rocz. œm.)
15.30 + Józef Bochniak 
16.00 DROGA KRZY¯OWA 
18.30 Za zmar³ych  
19.00 DROGA KRZY¯OWA   

  7.30 + Kazimierz (31 rocz. œm.). Pelagia, 
          + Zdzis³aw Bartczak i Tadeusz  
          i zmarli z Rodziny Ratajczyków 
  9.00 Roczek Filipa Szymona
  9.00 + Bernard Fabian 
10.30 + El¿bieta i Czes³aw Szewczyk, 
          + Stanis³awa i Józef Cellmer 
12.00 + Bogdan Grzegorowski 

14.30 Gorzkie ¯ale 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Antonina, Wac³aw i Henryk 
           Szczepaniak 
18.30 + Marianna, Jan i Kazimierz M¹kosza
18.30 + Maria i Bernard Farlisz
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HUMOR at on tyg n aP r  od i
Œw. Edward

Œw. Edward - urodzi³ siê w 963 roku. By³ 
najstarszym synem Edgara Spokojnego, 
króla Anglii. Mia³ zaledwie 12 lat, gdy obj¹³ 
tron po ojcu. Jako doradcê obra³ sobie œw. 
Dunstana, prymasa Anglii. Wed³ug kronik 
Edward by³ m³odym mê¿czyzn¹ o wielkiej 
pobo¿noœci i wspania³ym zachowaniu. 
Prowadzi³ prawowierne, dobre i œwiête ¿ycie. 
Ponad wszystko umi³owa³ Boga i Koœció³. 
By³ hojny dla biednych, przystêpny dla 
dobrych, wierny wierze chrystusowej, by³ 
naczyniem wype³nionym wszelkimi darami 
Boga. Za jego panowania nast¹pi³a reakcja 
przeciw prochrzeœcijañskiej polityce ojca. 18 
marca 978 roku, jad¹c z polowania, Edward 
uda³ siê na zamek Corfe, aby odwiedziæ 
macochê i brata. Zanim zsiad³ z konia, 
napadli go i zamordowali najemnicy nas³ani 
przez macochê. W okolicy zabójstwa 
Edwarda mieszka³a pewna kobieta, œlepa od 
urodzenia. Noc¹ po zabójstwie króla owa 
kobieta ujrza³a jasne œwiat³o. Krzyknê³a 
Panie, zmi³uj siê! i nagle odzyska³a wzrok. 
Ona to odnalaz³a cia³o zamordowanego 
króla. Na miejscu cudu stoi obecnie koœció³ 
pod wezwaniem œw. Edwarda. Cia³o króla 
pochowano na cmentarzu Brookwood. Grób 
króla rych³o sta³ siê miejscem licznych 
pielgrzymek i cudów, a jego relikwie zosta³y 
uroczyœcie przeniesione do opactwa w 
Shaftesbury przez ówczesnego biskupa 
Canterbury œw. Dunstana. Wspomnienie 
liturgiczne œw. Edwarda w Koœciele 
katolickim obchodzone jest w dzienn¹ 
pami¹tkê œmierci (18 marca).     K. R.

- Policjant na komisariacie sporz¹dza 
protokó³. 
- Pyta kolegi: 
- Jak siê pisze "ró¿e"? 
- To akurat wiem, bo moja ¿ona ma na imiê 
Ró¿a. 
- U zamkniête i Z z kropk¹ - odpowiada 
kumpel. 
- Ok. Dziêki - mówi radoœnie policjant i pisze 
dalej: 
„Podejrzany wszed³ na balkon po ró¿e 
spustowej”

- Rozmowa podczas przyjmowania do pracy: 
- Ile ma pani lat? 
- Bli¿ej mi do trzydziestki, 
  ni¿ do dwudziestki. 
- To znaczy - ile? 
- Piêædziesi¹t....

- Marian, co mi kupi³eœ na urodziny? 
- Wyjrzyj przez okno. Widzisz tego czarnego 
mercedesa? 
- Jasne, ¿e widzê! RANY! 
- No, waœnie w tym kolorze rajstopy ci 
kupi³em.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” – za ofiary zebrane dziœ przez Zespó³ Charytatywny dla rodzin potrzebuj¹cych
    pomocy oraz za ofiary zebrane do skarbony na Misje. 
2. Trwa Wielki Post.  dla dzieci w pi¹tek po Mszy œw. o godz. 15.30, 
    dla doros³ych i m³odzie¿y w Pi¹tek po Mszy œw. o godz. 18.30. Zapraszamy. 
    – w niedziele o godz. 14.30, nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
    i Msza œw. ok. godz. 15.30.
3. Zebranie organizacyjne osób, które w maju tego roku udaj¹ siê na 

4. Od soboty, 30 marca rozpoczniemy nasze Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi 
     i trwaæ bêd¹ do œrody, 3 kwietnia. Msze œw. podczas 
    Rekolekcji w poniedzia³ek, wtorek i œrodê o godz. 9.00, 15.30 i 18.30.
   
    W œrodê, 3 kwietnia Droga Krzy¿owa ulicami naszej parafii o godz. 17.00. 
    Szczegó³y na plakacie. 
5.  w godz. 8.00 – 10.00,
    15.30 – 17.00 i 17.30 – 18.30. 
     (nie bêdzie odwiedzin 
    w I sobotê kwietnia)
6.  
7. W poniedzia³ek – 25 marca prze¿ywaæ bêdziemy Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. 
    W zwi¹zku z Uroczystoœci¹ w czasie Mszy œw. o godz. 15.30 mo¿na bêdzie z³o¿yæ
    przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Duchowa Adopcja jest 
    spe³nieniem Jasnogórskich Œlubów Narodu, trwa 9 miesiêcy i polega na codziennym
    odmawianiu 1 dziesi¹tki Ró¿añca oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
    Zapraszamy do modlitwy.
8.   zaprasza na coroczny Fatimski 
    Wieczór Pokuty. Szczegó³y na afiszu. 
9. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej

Droga Krzy¿owa

 Gorzkie ̄ ale

Pielgrzymkê do Lourdes 
    w œrodê 20 marca o godz. 16.15. 

 Nie bêdzie w tych dniach Mszy œw. o godz. 7.30. 

W tym dniu równie¿ odwiedziny chorych od godz. 11.00.

Rekolekcje szkolne  trwaæ bêd¹ od 10 do 12 kwietnia. 

Parafia MB Fatimskiej w œrodê o godz. 20.00

Ks. Kanonik Bogumi³ Kempa

Parafialna spowiedŸ œw. Wielkanocna w sobotê, 13 kwietnia 2019 r.


